NEKROLOOG
Sügava kurbusega teatame, et 13. mail 2013 suri enneaegselt, 65.-al eluaastal, AS DBT
pikaajaline juht, tuntud ettevõtja ja Eesti transpordi, transiidi ning logitika valdkonna üks
tunnustatumaid professionaale, Valgetähe ordeni kavaler
VLADIMIR VOLOHHONSKI.
Vladimir Volohhonski läbis kuulsusrikka ning hiilgava elutee.
Ta sündis 21.juunil 1948 Leningradis, Venemaal, kus 1971. aastal lõpetas Leningradi
Veetranspordi Instituudi erialal „Veetranspordi majandus ja ekspluatatsioon“.
Vladimir Volohhonski oli Eestis laialt tuntud suurettevõtja. Üle 40 aasta tegeles ta
aktiivselt transpordi, logistika ja transiidi valdkonna arendamisega. Kogu oma tööstaaži
jooksul oli Vladimir Volohhonski paljude üleriigiliste, mastaapsete ning tuleviku
orienteeritud projektide initsiaatoriks ja elluviijaks.
1973 kuni 1997. aastani töötas V.Volohhonski Tallinna Sadamas, tõustes kommertsosakonna insenerist tootmisala direktoriks. Vahepeale mahtusid sellised ametid, nagu
dispetšer, vanem-stividor, kaubapiirkonna ülemuse asetäitja, peadispetšer ning
peadispetšeri ja majandus-tootmisteenistuste juht. Ta andis tohutu panuse Tallinna
Meresadama arengusse.
V.Volohhonski võttis aktiivselt osa sadamate (Kesklinna sadam, Muuga, Kopli ja saarte
sadamad) ühendamise ning ühtse struktuuri AS Tallinna Sadam loomise protsessist. Ta oli
isiklikult vastutav Paldiski sadama liitmise eest AS Tallinna Sadam koosseisu.
V.Volohhonski otsese juhtimise all koostati Tallinna Sadama esimesed Sadama reeglid.
Need ühtsed reeglid töötati välja ja kehtestati kõikide kontserni kuuluvate sadamate jaoks
ning nende põhiseisukohad moodustavad tuumiku ka praegu kehivates Sadama reeglites.
Tallinna Sadama reisi- ja kruiisiliikluse arengu põhikontseptsioonid ning nende
ellurakendamise aluste väljatöötamine on samuti Vladimir Volohhonski otsene teene.
Tema korraldas ka kõik siiani toimivad reisi- ning ro-ro liiklusliinid Vanalinna sadamast.
V.Volohhonski võttis aktiivselt osa Vanalinna sadama arendamise generaalplaani
väljatöötamisest ning uute reisiterminalide väljaehitamisest, põhimõtteliselt muutes sellega
reisilaevade liikluse, korraldades edukalt esimeste kiirlaevade, k.a. katamaraanide liikluse.
Alates 1997. aasta novembrist oli Vladimir Volohhonski AS DBT asendamatuks juhiks,
juhatuse esimehena. Ta oli ettevõtte idee, arengukontseptsiooni ning selle ellurakendamise
põhiautoriks. Tema hingestatud tegevuse tulemusena on nimetatud firmast tänaseks saanud
üks kaasaegsemaid, tehnoloogiliselt maailma tipptasemel ning edukamaid mineraalväetiste
terminale üle kogu Euroopa. V.Volohhonski osales aktiivselt ka kaasaegse vedelväetiste,
s.h. ammoniaagi terminali, AS BCT rajamises ning väljaehitamises Sillamäe sadamas.
Vladimir Volohhonskile oli alati iseloomulik aktiivne hoiak elus. Lähendades ja
koondades erinevatest kultuuridest inimesi ühte, andis härra Volohhonski suure osa oma
hinge energiast ka kogu riigi majanduslikule ja ühiskondlikule arengule.
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V.Volohhonski pööras suurt tähelepanu ka heategevusele, osutades sponsorabi ning
jagades finantstoetusi nii isiklikul, kui ka ettevõtte tasemel. Sellega ta edendas kunsti ja
kultuuri, ühiskonna vaimuelu, spordi, samuti laste- ja noorteorganisatsioonide arengut.
Ta oli aastakümneid Eesti paljurahvusliku kultuuri ning kunsti arengu toetaja, osutades
finantsiliselt abi Vene filharmoonia ühingule, poistekoorile „Kantilen“, barokk-muusika
ansamblile „Baltic Baroque“, Põltsamaa Sõpruse Pargi (skulptuuride park) rajamisele ning
ülalpidamisele, maailmakuulsa kammerorkestri „Moskva Virtuoosid“ külalisesinemistele
Eestis ja paljudele teistele üritustele ning organisatsioonidele. AS DBT on olnud vaderiks
Tallinna Loomaaia Amuuri leopardide juba mitmele põlvkonnale, aidates sellega kaasa
rahvusvahelisse Punasesse Raamatusse kantud ohustatud loomaliikide säilitamisele. Tänu
sellele omistati V.Volohhonskile tänavu Tallinna Loomaaia sõprade seltsi poolt aunimetus
„Loomaaia Sõber 2012“
Vladimir Volohhonski ei olnud kunagi ükskõikne spordi suhtes: paljude aastate jooksul oli
ta vabariiklike ja liiduliste jalgpallimeistrivõistluste kohtunikuks. Peale Eesti iseseisvuse
taastamist juhtis ta jalgpallikohtunike komisjoni tööd. Tallinna Sadamas töötamise ajal oli
V.Volohhonski UEFA turniiridel osaleva TS jalgpalliklubi presidendiks ja pika aega ka
JK „FC Levadia“ asepresidendiks.
V.Volohhonski toetas aktiivselt Eesti spordi arengut, osutades abi just laste ning noorte
spordiorganisatsioonidele: „Levadia“ laste ning noorte jalgpalliorganisatsioonile, „Flora“
jalgpalliklubile, Eesti Sambo Assotsiatsioonile, „Dvigateli“ spordiklubile, Tallinna
Poksiliidule, Idamaade Võistluskunstide Liidule. Sellise toetuse kaudu soovis ta aidata
kaasa noorte täisväärtuslikule füüsilisele ning vaimsele arengule, et tänapäeva noortest
sirguksid meie ühiskonna väärtuslikud liikmed.
2012.-2013. aastatel Vladimir Volohhonski toetas aktiivselt Euroopas ainulaadsete
heategevuslike mini-jalgpalli turniiride korraldamist Eestis akrediteeritud diplomaatilise
korpuse liikmete vahel. Turniiridel kogutud rahad läksid Tallinna Lastehaigla ning
Haapsalu Lastekodu toetuseks.
2013. aastal toetas ta igaaastaseks traditsiooniks muutuvat noorte tenniseturniiri „Leopard
Cup“ korraldamist, mis oli loomulikuks jätkuks hoolitsemisele Amuuri leopardide eest
Tallinna Loomaaias.
Heategevuse raames Vladimir Volohhonski osutas iseseisvat finantsabi Pühtitsa
Jumalaema Naiskloostrile ning Tallinna Nikolai kirikule. Tema isiklikul osavõtul
valmistati ning paigaldati Maardu kogukonna templisse Peaingli Michaeli ikoon, anti välja
Pühtitsa Jumalaema Naiskloostri juubeliraamatud, trükiti Tallinna Nikolai kiriku kirjalikud
materjalid ja fotoalbum Eesti õigeusukirikutest ja templitest. Raamat nägi valgust 2007.
aastal.
Vladimir Volohhonski oli kindlalt veendunud, et inimlikkuse fundamentaalsed alused ei
tunnista ajalisi või rahvuslikke piire ja tõkkeid. Just seetõttu ta aktiivselt toetas ka SOS
Lasteküla tegevust.
Ta südames oli pidev mure nii iga üksiku inimese, kui ka kogu Eesti ühiskonna heaolu ja
käekäigu pärast.
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Vladimir Volohhonski isiklikud ja ametialased saavutused olid õigustatult hinnatud paljude
kõrgete autasudega: ta oli autasustatud kõrgeaulise Radoženski Sergiuse II astme ordeniga,
kõrgeaulise Püha Serafim Sarovsky III astme ordeniga ning Pühamärtri Isidor Jurjevi III
astme medali ja ordeniga. 2013. aasta veebruaris autasustas Vabariigi President Vladimir
Volohhonskit Valgetähe IV klassi teeneteordeniga eriliste teenete eest transiidivaldkonna
arendamisel.
Sügavas leinas langetame pea seoses Vladimir Volohhonski enneaegse lahkumisega ja
avaldame siirast kaastunnet tema perekonnale ning sugulastele.
Hüvastijätt lahkunuga toimub 16. mail kell 13:00 Tallinna Nikolai kirikus (Vene tn. 24)

AS DBT kollektiiv
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